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Додаток  № 1 

до рішення Акредитаційної комісії  

від 01 березня 2016 р. 

Протокол № 120 

 

 
 

1.  Затвердити склад та зміни у складі регіональних експертних рад з питань ліцензування та 

атестації навчальних закладів за поданням обласних державних адміністрацій 

 

1.1. За поданням Дніпропетровської обласної державної адміністрації затвердити склад 

Дніпропетровської регіональної експертної ради з питань ліцензування та атестації навчальних 

закладів при Департаменті освіти і науки Дніпропетровської обласної державної адміністрації 
 

СКЛАД 

 

Полторацький 

Олексій Володимирович 

– директор департаменту освіти і науки облдержадміністрації, голова ради; 

Демура  

Антон Львович 

– заступник директора департаменту освіти і науки облдержадміністрації, 

заступник голови ради – голова секції з питань ліцензування та атестації 

професійно-технічних навчальних закладів; 

Середня  

Валентина Григорівна 

– начальник управління дошкільної, позашкільної та загальної середньої освіти 

департаменту освіти і науки облдержадміністрації, заступник голови ради – 

голова секції з питань ліцензування та атестації загальноосвітніх, позашкільних 

та дошкільних навчальних закладів; 

Мирний 

Олег Анатолійович 

– завідувач сектору ліцензування та атестації навчальних закладів департаменту 

освіти і науки облдержадміністрації, відповідальний секретар. 

Члени ради: 

Курушкіна  

Анна Миколаївна 

– головний спеціаліст-юрисконсульт фінансово-економічного відділу  

департаменту освіти і науки облдержадміністрації; 

Губський  

Олексій Григорович 

– начальник Управління адміністративних послуг Головного управління 

Держсанепідслужби у Дніпропетровській області (за згодою); 

Миджин 

Олег Ярославович 

– заступник начальника управління – начальник відділу пожежної безпеки 

управління державного нагляду (контролю) у сфері пожежної, техногенної 

безпеки та цивільного захисту Головного управління Державної служби 

України з надзвичайних ситуацій у Дніпропетровській області (за згодою). 

  Секція з питань ліцензування та атестації професійно-технічних навчальних 

закладів: 

Безценна  

Тетяна Михайлівна 

– методист навчально-методичного центру професійно-технічної освіти у 

Дніпропетровській області (за згодою); 

Василиненко  

Віктор Михайлович 

– директор навчально-методичного центру професійно-технічної освіти у 

Дніпропетровській області (за згодою); 

Єгоров  

Олександр Іванович 

– заступник голови координаційної ради директорів міжшкільних навчально-

виробничих комбінатів при Міністерстві освіти і науки України, директор 

Міжшкільного навчально-виробничого комбінату трудової та професійної 

підготовки і профорієнтації школярів та молоді м. Павлограда 

Дніпропетровської області (за згодою); 

Зозуля  

Неля Володимирівна 

– методист Криворізького кабінету навчально-методичного центру професійно-

технічної освіти у Дніпропетровській області (за згодою); 

Кардель  

Тетяна Євгенівна   

– начальник відділу організації професійного навчання Дніпропетровського 

обласного центру зайнятості (за згодою); 

Кальницька  

Людмила Миколаївна 

– директор професійно-технічного училища № 6 м. Дніпропетровськ (за згодою); 

Кузнецова 

Галина Іванівна 

– начальник відділу професійно-технічної освіти та ресурсного забезпечення 

управління науки, вищої та професійно-технічної освіти департаменту освіти і 

науки облдержадміністрації; 

Мироненко 

Марина Борисівна 

– заступник директора державного навчального закладу «Криворізький центр 

підготовки та перепідготовки робітничих кадрів будівельної галузі» (за згодою); 

Неклеса  

Вадим Вікторович 

– директор Дніпродзержинського вищого професійного училища (за згодою); 

Олейников  

Сергій Семенович 

– директор Дніпропетровської технічної школи Товариства сприяння обороні 

України (за згодою); 

Павленко  – директор державного вищого навчального закладу «Дніпропетровський коледж 
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Ігор Петрович транспортної інфраструктури» (за згодою); 

Паранюк  

Ігор Васильович 

– директор товариства з обмеженою відповідальністю «Криворізька автошкола» 

(за згодою); 

Піхотіна  

Любов Миколаївна 

– директор Новомосковського кооперативного коледжу економіки та права 

ім. С. В. Литвиненка Дніпропетровської облспоживспілки (за згодою); 

Пентегов 

Володимир Михайлович 

– директор Криворізького професійного транспортно-металургійного ліцею (за 

згодою); 

Скляр  

Владислав Ігорович 

– головний спеціаліст відділу професійно-технічної освіти та ресурсного 

забезпечення управління науки, вищої та професійно-технічної освіти 

департаменту освіти і науки облдержадміністрації; 

Тіхонов  

Василь Андрійович 

– директор державного вищого навчального закладу «Дніпропетровський 

радіоприладобудівний коледж» (за згодою); 

Філь  

Валерій Анатолійович 

– директор державного професійно-технічного навчального закладу 

«Томаківський професійний аграрний ліцей» (за згодою); 

Буряк 

Сергій Іванович 

– директор державного професійно-технічного навчального закладу 

«Солонянський професійний аграрний ліцей» (за згодою); 

Шабанова 

Ірина Ромівна 

– начальник відділу технічного навчання та розвитку персоналу публічного 

акціонерного товариства «Дніпровський металургійний комбінат 

ім. Ф. Е. Дзержинського» (за згодою); 

Куца 

Катерина Дмитрівна 

– завідувач відділення державного професійно-технічного навчального закладу 

«Дніпропетровський центр професійної освіти» (за згодою); 

Шумік 

Ірина Володимирівна 

– заступник начальника управління науки, вищої та професійно-технічної освіти – 

начальник відділу науки та вищої освіти департаменту освіти і науки 

облдержадміністрації. 

  Секція з питань ліцензування та атестації загальноосвітніх, позашкільних та 

дошкільних навчальних закладів: 

Виноградова 

Ольга Миколаївна 

– старший викладач кафедри гуманітарної освіти, завідуюча відділом початкової 

освіти комунального вищого навчального закладу «Дніпропетровський 

обласний інститут післядипломної педагогічної освіти» (за згодою); 

Волкова 

Людмила Василівна 

– директор комунального позашкільного навчального закладу 

«Дніпропетровський обласний центр науково-технічної творчості та 

інформаційних технологій учнівської молоді» (за згодою); 

Дербас 

Оксана Анатоліївна 

– провідний спеціаліст відділу освіти Амур-Нижньодніпровської районної у місті 

Дніпропетровську ради (за згодою); 

Драгунов  

Григорій Пилипович 

– завідувач навчально-методичним відділом організаційно-педагогічних заходів 

комунального вищого навчального закладу «Дніпропетровський обласний 

інститут післядипломної педагогічної освіти» (за згодою); 

Ісаєва  

Олена Володимирівна 

– начальник відділу дошкільної освіти та соціального захисту  управління 

дошкільної, позашкільної та загальної середньої освіти департаменту освіти і 

науки облдержадміністрації; 

Китайгора 

Сергій Миколайович 

– начальник відділу освіти Царичанської райдержадміністрації (за згодою); 

Марусов 

Олександр Вікторович 

– директор комунального закладу освіти «Ліцей з посиленою військово-фізичною 

підготовкою» Дніпропетровської міської ради (за згодою); 

Новицька 

Тетяна Олексіївна 

– заступник начальника управління дошкільної, позашкільної та загальної 

середньої освіти – начальник відділу загальної середньої освіти департаменту 

освіти і науки облдержадміністрації; 

Овсюк  

Олександр Миколайович 

– директор комунального закладу «Новоолександрівська середня загальноосвітня 

школа» Дніпропетровського району (за згодою); 

Олефір  

Леонід Олексійович 

– директор обласного комунального закладу освіти «Дніпропетровська 

загальноосвітня санаторна школа інтернат І-ІІІ ступенів № 4» (за згодою); 

Панченко 

Тетяна Геннадіївна 

– директор комунального навчального закладу «Центр дитячої та юнацької 

творчості» Дніпропетровської міської ради (за згодою); 

Плутахін  

Олександр Миколайович 

– головний спеціаліст Дніпропетровського обласного відділення комітету з 

фізичного виховання та спорту Міністерства освіти і науки України (за згодою); 

Прокопчук 

Ірина Леонідівна 

– методист комунального закладу «Інноваційно-методичний центр» м. Кривий Ріг 

(за згодою); 

Родименко  

Ірина Миколаївна 

– директор комунального закладу освіти  «Багатопрофільний навчально-

реабілітаційний ресурсно-методичний центр корекційної роботи та 

інклюзивного навчання» Дніпропетровської обласної ради (за згодою); 

Телегіна 

Людмила Павлівна 

– головний спеціаліст сектору ліцензування та атестації навчальних закладів 

управління дошкільної, позашкільної та загальної середньої освіти 

департаменту освіти і науки облдержадміністрації; 

Федорченко 

Катерина Євгенівна 

– завідуюча сектором позашкільної освіти та виховної роботи управління  

дошкільної, позашкільної та загальної середньої освіти департаменту освіти і 
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науки облдержадміністрації; 

Чернишова  

Людмила Михайлівна 

– заступник начальника управління освіти і науки Дніпропетровської міської ради 

(за згодою); 

Шара 

Тамара Василівна 

– директор комунального закладу освіти «Навчально-реабілітаційний центр 

«Веселка» Дніпропетровської обласної ради (за згодою). 

 


